
Frillesås FF

Medlemskap

Frågan om upptagning och uteslutning av medlemmar regleras i föreningens stadgar. För att 
vara medlem skall den årliga medlemsavgiften betalas i tid. Person som inte betalat sina 
avgifter till föreningen i rätt tid äger inte rätt att delta i föreningens verksamhet.

Föra att vara medlem i vår förening betalar man en medlemsavgift och för att aktivt delta i 
träning och eventuellt seriespel måste man dessutom betala en sektionsavgift för varje sport 
man deltar i. Årsmötet fastställer nivån på dessa avgifter. För att få delta i en sektions 
verksamhet måste man först vara medlem i föreningen. Spelare som fyllt 15 år skall också 
ha betalat sin licens för att få delta i sektionens verksamhet. Medlems- och sektionsavgift 
samt licens skall vara betalda i rätt tid och alltid senast innan respektive säsong startar, för 
att man skall ha rätt att delta i verksamheten och för att man skall vara försäkrad. Ledare 
har rätt att avvisa person som inte betalat här nämnda avgifter.

Person som önskar bli medlem skall anmäla detta till närmaste ledare eller annan funktionär.
En blankett för sådan anmälan finns att få av nämnda personer eller på föreningens kansli. 
Föreningens kansli skall föra ett medlemsregister och det är därför viktigt att medlemmarna 
meddelar eventuella adressändringar. Föreningen registrerar födelsedatum för varje medlem 
(för spelarlicenser kräv dock att hela personnumret anmäls till respektive förbund).
Föreningens medlemsregister kommer aldrig att lämnas ut till något som helst 
kommersiellt bruk.
Medlem som har betalat sin avgift skall erhålla ett medlemskort.

Det åligger varje lagledare/tränare att i början av säsongen förvisa sig om att samtliga 
deltagare har betalat sina avgifter. Lagledare/tränare kommer kontinuerligt att erhålla 
underlag från kansliet för att underlätta denna kontroll. Lagledaren/tränaren skall omgående 
meddela sektionsordförande om någon inte betalat.

Det finns risk att medlems- och sektionsavgifter successivt kan behöva höjas för att täcka 
ökande kostnader och minskande bidrag. Det är dock alltid föreningens strävan att 
medlemmarna skall känna att de får värde för sina pengar genom att vi erbjuder:

 Tillgång till bollplaner och idrottshall
 Möjlighet att träna och delta i seriespel
 Tillgång till tävlingsdräkt
 Tillgång till idrottsmaterial
 Tillgång till tränare och ledare
 Tillgång till omklädning och dusch i samband med träning/match
 Tillgång till klubbhus
 Olycksfallsförsäkring vid spel och träning samt resor till och från 

idrottsanläggningen
 Gemenskap och social samvaro
 Upplevelsen och känslan av att vara en stolt medlem i en bra klubb.

Eftersom det är viktigt att föreningen kan få många ungdomar i sina verksamheter kommer 
vi alltid att ha lägre avgifter för ungdomar och familjer.
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